DIN augustus 2021

Kansrijk opgroeien,

voorkomen en doorbreken van intergenerationele armoede

Visie

Strategi
sche
Doelstel
lingen

Operati
onele
Doelstel
lingen

Wij willen het verschil maken voor kinderen, van baby tot jongvolwassene, die in situaties leven waarin armoedeproblematiek van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ouders willen hun
kinderen betere kansen geven, maar dit kunnen zij niet alleen. De hele omgeving moet zich bewust zijn van de invloed van armoede en de mogelijkheden om dit te doorbreken. Als
professionele organisaties willen we samen leren van en met de kinderen, hun ouders en hun omgeving wat wel en niet werkt en ons handelen aanpassen waar dat nodig is. We doen dit eerst
in Poppenhare, Lootuinen en Tuindorp om te leren voor de hele gemeente. Waar we direct kunnen verbreden naar andere gebieden in de gemeente doen we dat.

1. Ouders, omgeving en professionals
zijn zich meer bewust van hun invloed op
kinderen in alle fases van hun kindertijd
en weten beter te handelen om
armoedeproblematiek te herkennen en
intergenerationele armoede te
doorbreken.

1 a.
90 % van een
nader te
bepalen
groep
professionals
herkent
armoedeproblematiek.

1 b.
Professionals
bereiken
kinderen die
leven in een
situatie met
armoedeprobl
ematiek en
hun omgeving
beter.

1 en 2 c.
Ouders,
omgeving en
professionals
zijn beter in
staat te
handelen
rond
armoedeproblematie
k.

2. Meer kinderen die opgroeien
in armoede worden op school,
in hun omgeving en vrije tijd
gestimuleerd om hun talenten
te ontdekken en te ontwikkelen
en groots te dromen.

2 a.
Kinderen
worden in
hun schoolomgeving
meer
gestimuleer
d om hun
talenten te
ontdekken.

2 en 3 b.
Kinderen
nemen in
hun vrije tijd
vaker deel
aan
activiteiten
waar ze
gestimuleerd
worden hun
talenten te
ontdekken.

4. Meer jongeren
hebben kans op leven
zonder armoede doordat
zij een opleiding hebben
afgerond en werk
vinden en behouden.

3. Kinderen die opgroeien in
armoede hebben een betere
fysieke en mentale
gezondheid.

3 a.
Bij de
gezondheidsonderzoeken
van de JGZ
scoren
kinderen
beter t.o.v.
2019.

3 c.
De fysieke
woon- en
leefomgevi
ng nodigt
meer uit tot
gezond
gedrag en
is schoner
en veiliger.

4 a.
De jeugdwerkloosheid onder
jongeren in
Poppenhare,
Lootuinen
en Tuindorp
neemt af.

5. Meer gezinnen
hebben hun financiële
situatie op orde en
kunnen beter omgaan
met de beschikbare
financiën.

4 b.
Schoolverzuim
neemt af
t.o.v.
2019.

4 c en 5 a.
De basisvaardigheden van
(jong)volw
assen
inwoners
verbeterd.

6. Op alle niveaus
(strategisch-tactischoperationeel) is tussen
partijen die een rol spelen
in het doorbreken van
intergenerationele
armoede, de samenwerking in de omgeving
van het kind en met zijn
ouders verbeterd.

5 b.
Inwoners met
financiële
problemen
zijn eerder in
beeld en
ontvangen
passende
ondersteunin
g

6 a.
De (nader te
bepalen groep)
samenwerkings
partners
vinden dat de
onderlinge
samenwerking
is verbeterd.
(Relatie met
alle
inspanningen)

(hoofddoelen aangegeven,
Vaak meerdere relaties)

Inspanningen
2021

Workshop typologieën
onderzoek RUG

Ambitiesessies
Kansrijke start

Petje af, Weekendschool
initiatief samenleving

Positieve gezondheid
– training
professionals

Kansrijke start
werkgroep Vechtdal,
verkenning bereiken
doelgroep

Fablab, versterken
deelname kinderen
armoedesituaties

Kansrijke start –
versterking
basisvaardigheden
mediawijsheid ism
Windesheim
(Schoonoord)

Uitvoering plannen
buurtsportcoaches

Brainstormsessies
met
ervaringsdeskundigen
Workshop typologieën
onderzoek RUG
Verkenning
kennisbehoefte
armoede en
kansenongelijkheid
(samenwerking
Alliantie van Kracht)

FC Emmen de straat op

Verkenning aanpak
overgewicht kinderen en
versterken
doorverwijsketen
Kansen4Kinderen
(Regiodeal) –
Versterken gewone
leven en
Samenlevingsgerichte
school

Verkenning leerplicht
verzuimachtergrond
Verkenning aanpak
achterliggende redenen
schoolverzuim
voortgezet onderwijs
Verkenning gezamenlijke
ambitie onderwijs –
bedrijfsleven, relatie
arbeidsmarktregio
Project Levenslied

Pilot gezinscoaches
(Regiodeal), w.o.
metingen RUG,
beschrijving
werkzame elementen
(zie factsheet)

Bieb op de Brede
School, versterken
relatie met de wijk
(start schooljaar
2021 – 2022)
Aanpak laaggeletterdheid,
verkenning samenwerking
bedrijfsleven
Verkenning mogelijke
aanpak Voortgezet
onderwijs, relatie ouders
van leerlingen

Invoering/ aanpassen
Webwinkel en volgen effecten

Uitwerking motie
Menstruatiearmoede

Verkenning Waarborgfonds
problematische schulden

